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TELAAH PUSTAKA

1.1 Pengertian Pemasaran

Pasar dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya penjualan  dan pembeli  atau

tempat terjadinya transaksi jual-beli. Sedangkan pemasaran didefenisikan sebagai  suatu

proses terjadinya transaksi jual-beli. Dengan memperhartikan definisi di atas maka dapat

disimpulkan bahwa penjualan di atas dapat di simpulkan bahwa penjualan  adalah usaha

yang dilakuan oleh perusahaan untuk mencapai satu jasa kepada konsumen.

Konsep dasar pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai sasaran

organisasi adalah perusahaan harus lebih menjadi efektif dibandingkan para pesaing

dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar

sasaran yang terpilih. Kotler (2005) menyebutkan bahwa konsep pemasaran telah

dikristalisasikan dan diekspresikan dalam beragam cara antara lain:

a. Penuhilah kebutuhan dengan cara mendatangkan laba.

b. Temukanlah keinginan dan penuhilah.

c. Cintailah pelanggan, bukan produk.

d. Lakukan dengan cara anda.

e. Andalah sang bos.

f. Utamakan orang-orang.

g. Bermitra untuk mendapatkan laba.

Adapun aspek dari fungsi pemasaran H.Kusnadi, (2004 ) yaitu :

a. Membeli : 9



Sebagian besar produk konsumen dibeli  di pabrik  oleh pedagang besar perantara.

Para pedagang besar perantara kemudian menjual kepada pedagang menengah.

b. Menjual

Menjual merupakan fungsi utama pemasaran yang sekaligus merupakan fungsi

lain yang akan membantu tercapai tujuan meyeluruh suatu perusahaan.

c. Transportasi

Hakekat pemasaran adalah memperoleh produk maka kemudian di jual pada para

konsumen transportasi akan menambah nilai guna tempat (place untilty) yang akan

menambah nilai persediaan dengan cara memindahkan  ke tempat konsumen.

1.2 Prilaku Konsumen

Konsumen menyangkut masalah keputusan yang diambil seseorang dalam

persaingannya dan penentuan untuk mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa.

Konsumen mengambil banyak macam keputusan membeli setiap hari. Kebanyakan

perusahaan besar meneliti keputusan membeli konsumen secara amat rinci untuk

menjawab pertanyaan mengenai apa yang dibeli konsumen, dimana mereka membeli,

bagaimana dan berapa banyak mereka membeli, serta mengapa mereka membeli.

Pemasar dapat mempelajari apa yang dibeli konsumen untuk mencari jawaban atas

pertanyaan mengenai apa yang mereka beli, dimana dan berapa banyak, tetapi

mempelajari mengenai alasan tingkah laku konsumen bukan hal yang mudah,

jawabannya seringkali tersembunyi jauh dalam benak konsumen.

Pengertian prilaku konsumen seperti diungkapkan oleh Mowen 2002:6) mengatakan:

“Studi tentang unit pembelian (buying unit)  dan proses pertukaran yang melibatkan

perolehan, konsumsi dan pembuangan, barang, jasa, pengalaman serta ide-ide”.



Dari pengertian di atas maka prilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan dan

hubungan sosial yang dilakukan oleh  konsumen perorangan, kelompok maupun

organisasi untuk menilai, memperoleh dan menggunakan barang-barang serta jasa

melalui proses pertukaran atau pembelian yang diawali dengan proses pengambilan

keputusan yang menentukan tindakan-tindakan tersebut.

Menurut Setiadi (2005:3) prilaku konsumen adalah dinamis. Itu berarti prilaku

seorang konsumen, grup konsumen, ataupun masyarakat luas selalu berubah dan bergerak

sepanjang waktu

1.3 Daya Tarik Iklan

Istilah advertising berasal dari bahasa latin, yaitu ad-ver berarti mengoperkan pikiran

dan gagasan kepada pihak lain, Jadi pengertian seperti ini tidak ada ubahnya dengan

pengertian komunikasi sebagaimana halnya dengan ilmu komunikasi. Istilah iklan juga

sering dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda. Di Amerika sebagaimana halnya

dengan di Inggris, disebut dengan advertising. Sementara di Prancis disebut dengan

reclame yang berarti meneriakkan sesuatu secara berulang-ulang.

Adapun pengertian periklanan secara komprehensif menurut Kotler (2003),

Periklanan adalah segala bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara non-

personal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Periklanan adalah

suatu proses komunikasi massa yang melibatkan sponsor tertentu, yakni si pemasang

iklan (pengiklan), yang membayar jasa sebuah mediamassa atas penyiaran iklannya

(Suhandang,2005:13).

Iklan yang menarik adalah iklan yang mempunyai daya tarik, yaitu memiliki

kemampuan untuk menarik pasar (audience) sasaran. Pesan-pesan yang akan



disampaikan dapat disajikan dalam gaya penyampaian  yang berbeda-beda yaitu dengan

menampilkan : cuplikan kehodupan individu atau kelompok, gaya hidup individu, fantasi

tentang produk, suasana hati (mood) atau seputar citra produk, musikuntuk lebih

menghidupkan pesan, simbol kehidupan untuk menciptakan karakter yang

mempersonifikasikan produk, memamerkan keahlian dan pengalaman perusahaan dalam

menghasilkan produk, bukti-bukti ilmiah keunggulan produk, bukti kesaksian dari orang-

orang terkenal (Riyanto, 2008).

Bagi produsen, iklan bukan hanya menjadi alat promosi barang maupun

jasa,melainkan juga untuk menanamkan citra kepada konsumen maupun calon konsumen

tentang produk yang ditawarkan. Citra yang dibentuk oleh iklan seringkali menggiring

khalayak untuk percaya pada produk, sehingga mendorong calon konsumen untuk

mengkonsumsi maupun mempertahankan loyalitas konsumen. Iklan yang menarik adalah

iklan yang mempunyai daya tarik, yaitu memiliki kemampuan untuk menarik pasar

(audience) sasaran. Pesan-pesan yang akan disampaikan dapat disajikan dalam gaya

penyampaian yang berbeda-beda yaitu dengan menampilkan : cuplikan kehidupan

individu atau kelompok, gaya hidup individu, fantasi tentang produk, suasana hati (mood)

atau seputar citra produk, musik untuk lebih menghidupkan pesan, simbol kehidupan

untuk menciptakan karakter yang mempersonifikasikan produk, memamerkan keahlian

dan pengalaman perusahaan dalam menghasilkan produk, bukti-bukti ilmiah keunggulan

produk, bukti kesaksian dari orang-orang terkenal (Riyanto, 2008). Supaya suatu iklan

menarik perhatian konsumen, maka diperlukan kreatifitas dalam pembuatan suatu iklan.

Untuk itu, diperlukan strategi yang kreatif pula. Strategi kreatif adalah terjemahan dari

berbagai informasi mengenai produk, pasar, dan konsumen ke dalam suatu posisi tertentu



di dalam komunikasi yang kemudian dipakai untuk merumuskan tujuan iklan,dengan

demikian dilihat dari sudut manapun strategi kreatif iklan tidak lepas dari strategi

pemasaran secara keseluruhan (Kasali dalam Husni, 2010).

Iklan yang kreatif adalah iklan yang dianggap original, asli, tidak meniru, iklan yang

mencengangkan, tidak terduga, tidak disangka-sangka, penuh arti, dan bisa

mempengaruhi emosi seseorang. Iklan kreatif membuat audience memperhatikan iklan

tersebut secara detail dan rinci. Dugaan bahwa iklan yang kreatif akan efektif

dikemukakan oleh Kover et al. (1995), Shapiro & Krishnan (2001) dan Till dan Baack

(2005). Sedangkan menurut Shimp (2000), iklan yang kreatif yakni iklan yang berbeda di

antara sebagai besar iklan yang ada. Iklan yang sama dengan sebagian besar iklan lainnya

tidak akan mampu menembus kerumunan iklan kompetitif dan tidak akan dapat menarik

perhatian para konsumen.

Untuk menghasilkan iklan yang baik, suatu perusahaan dituntut untuk menjalankan

elemen-elemen dari kreatifitas iklan yang dikenal dengan rumus AIDCA (Kasali, dalam

Husni 2010), yang terdiri dari :

1. Perhatian (Attention)

Artinya iklan harus menarik perhatian khalayak sasarannya, baik pembaca,

pendengar, atau pemirsa. Beberapa penulis naskah iklan mempergunakan trik-trik

khusus untuk menimbulkan perhatian calon pembeli, seperti:

a. Menggunakan headline yang mengarahkan

b. Menggunakan slogan yang mudah diingat

c. Menonjolkan atau menebalkan huruf-huruf tentang harga (bila harga merupakan

unsur terpenting dalam mempengaruhi orang untuk membeli)



d. Menonjolkan selling point suatu produk

e. Menggunakan sub judul untuk membagi naskah dalam beberapa paragraf pendek

f. Menggunakan huruf tebal (bold) untuk menonjolkan kata-kata yang menjual.

2. Minat (Interest)

Iklan harus bisa membuat orang yang sudah memperhatikan menjadi berminat dan

ingin tahu lebih lanjut. Untuk itu mereka dirangsang agar membaca dan mengikuti

pesan-pesan yang disampaikan. Dengan demikian, penggunaan kata-kata atau kalimat

pembuka sebaiknya dapat merangsang orang untuk tahu lebih lanjut.

3. Keinginan (Desire)

Iklan harus berhasil menggerakkan keinginan orang untuk memiliki atau

menikmati produk yang diiklankan. Kebutuhan atau keinginan mereka untuk memiliki,

memakai atau melakukan sesuatu harus dibangkitkan.

4. Rasa Percaya (Conviction)

Untuk menimbulkan rasa percaya pada calon pembeli, sebuah iklan dapat

ditunjang dengan berbagai kegiatan peragaan seperti pembuktian, membagikan contoh

secara gratis, menyampaikan pandangan-pandangan positif dari tokoh masyarakat

terkemuka (testimonial) serta hasil pengujian oleh pihak ketiga, misalnya dari

departemen kesehatan, laboratorium swasta terkenal, atau dari perguruan tinggi.

5. Tindakan (Action)

Adalah upaya terakhir untuk membujuk calon pembeli agar sesegera mungkin

melakukan tindakan pembeliam atau bagian dari proses itu. Memilih kata yang tepat

agar calon pembeli melakukan respon sesuai dengan yang diharapkan adalah suatu

pekerjaan yang sangat sulit. Harus digunakan kata perintah agar calon pembeli



bergerak. Penggunaan kata perintah harus diperkirakan dampak psikologinya, jangan

menyinggung perasaan atau menimbulkan antipati. Selain kata perintah, penggunaan

batas waktu penawaran dan kupon/ formulir yang harus diisi bisa merupakan cara

untuk menimbulkan tindakan.

1.4 Brand Awarness (Kesadaran Merek)

Brand Awareness atau kesadaran merek merupakan langkah awal untuk membangun

sebuah merek produk. Aspek paling penting dari Brand Awareness adalah bentuk

informasi dalam ingatan di tempat yang pertama. Sebuah titik ingatan Brand Awareness

adalah penting sebelum brand association dapat dibentuk. Ketika konsumen memiliki

waktu yang sedikit untuk melakukan konsumsi, kedekatan dengan nama merek akan

cukup untuk menentukan pembelian (Pitta & Katsanis, dalam Husni, 2010).

Menurut Rossiter dan Percy dalam Husni (2010) konsep kesadaran merek yaitu

kemampuan pembeli untuk mengidentifikasi (mengenal atau mengingat) suatu merek

yang cukup detail untuk melakukan pembelian. Kesadaran merek merupakan langkah

awal bagi setiap konsumen terhadap setiap produk atau merek baru yang ditawarkan

melalui periklanan. Hal ini didukung oleh Aaker dan John dalam Husni, (2010) bahwa

pengiklanan menciptakan kesadaran pada suatu merek baru, dan kesadaran itu sendiri

akan menghasilkan keinginan untuk membeli, kemudian setelah itu suatu merek akan

mendapatkan jalannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Brand Awareness

didefinisikan dalam hal kemampuan yang dimiliki konsumen untuk mengasosiasikan

suatu merek dengan kategori produknya. Hal ini merujuk pada kekuatan dari keberadaan



suatu merek pada pikiran konsumen. Kesadaran mempresentasikan level terendah dari

pengetahuan merek.

Brand Awareness meliputi suatu proses mulai dari perasaan tidak mengenal merek itu

hingga yakin bahwa merek itu adalah satu-satunya dalam kelas produk atau jasa tertentu.

Dalam hal ini apabila suatu merek sudah dapat merebut suatu tempat yang tetap di benak

konsumen maka akan sulit bagi merek tersebut untuk digeser oleh merek lain, sehingga

meskipun setiap hari konsumen dipenuhi dengan pesan-pesan pemasaran yang berbeda-

beda, konsumen akan selalu mengingat merek yang telah dikenal sebelumnya.

Brand mengandung janji perusahaan untuk secara konsisten memberikan ciri,

manfaat dan jasa tertentu kepada pembeli. Durianto dkk (2004: 2-3) menyatakan bahwa

brand lebih dari sekedar jaminan kualitas karena di dalamnya tercakup enam pengertian,

yaitu:

1. Atribut produk, seperti halnya kualitas, gengsi, nilai jual kembali, desain dan lain-

lain.

2. Manfaat, meskipun suatu brand memiliki sejumlah atribut, konsumen sebenarnya

membeli manfaat dari produk tersebut. Dalam hal ini atribut brand diperlukan untuk

diterjemahkan menjadi manfaat fungsional maupun manfaat emosional.

3. Nilai, brand juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen.

4. Budaya, brand juga mencerminkan budaya tertentu.

5. Kepribadian, brand juga mencerminkan kepribadian tertentu. Sering kali produk

tertentu menggunakan kepribadian orang yang terkenal untuk mendongkrak maupun

menopang brand produknya.



6. Pemakai, brand menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan

produk tersebut.

Simamora (2004 : 49-51) berpendapat bahwa brand yang kuat memperoleh manfaat-

manfaat sebagai berikut:

1. Loyalitas yang memungkinkan terjadinya transaksi berulang. Misalnya anda loyal

terhadap Coca-cola, transaksi anda berulang, anda tidak hanya sekali membeli produk

tersebut. Keuntungan perusahaan diperoleh bukan dari sekali transaksi.

2. Brand yang kuat memungkinkan perusahaan menetapkan harga yang lebih tinggi

(premium), yang berarti margin yang lebih tinggi bagi perusahaan.

3. Brand yang kuat memberikan kredibilitas pada produk lain yang menggunakan brand

tersebut.

4. Brand yang kuat memberikan return yang lebih tinggi.

5. Brand yang kuat memungkinkan diferensiasi relatif dengan pesaing yang jelas,

bernilai dan berkesinambungan.

6. Brand yang kuat memungkinkan fokus internal yang jelas, artinya dengan brand yang

kuat, para karyawan mengerti apa brand ada dan apa yang perlu mereka lakukan

untuk mengusung brand tersebut.

7. Semakin kuat brand, dimana loyalitas semakin tinggi, maka konsumen akan lebih

toleran terhadap kesalahan produk atau perusahaan.

8. Brand yang kuat menjadi faktor yang menarik karyawan-karyawan berkualitas,

sekaligus mempertahankan karyawan-karyawan (yang puas).

9. Brand yang kuat menarik konsumen untuk hanya menggunakan factor brand dalam

pengambilan keputusan pembelian.



Kesadaran merek (Brand Awareness) yaitu kesanggupan seorang calon pembeli

mengenali atau mengingat kembali suatu merek yang merupakan bagian dari kategori

produk tertentu (Puspitasari,2009).

Peter dan Olson dalam Husni (2010) menyatakan bahwa Brand Awareness adalah

sebuah tujuan umum komunikasi untuk semua strategi promosi. Dengan menciptakan

Brand Awareness, pemasar berharap bahwa kapanpun kebutuhan kategori muncul, brand

tersebut akan dimunculkan kembali dari ingatan yang selanjutnya dijadikan pertimbangan

berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Peter dan Olson (2000: 190)

menyatakan tingkat Brand Awareness dapat diukur dengan meminta konsumen

menyebutkan nama brand yang mana yang dianggap akrab oleh konsumen. Apakah

pengingatan ulang atau Brand Awareness sudah mulai memadai tergantung pada dimana

dan kapan suatu keputusan pembelian dilakukan. Strategi Brand Awareness yang tepat

tergantung pada seberapa terkenal brand tersebut. Kadang kala tujuan promosi adalah

untuk memelihara tingkat Brand Awareness yang sudah tinggi.

Brand Awareness (kesadaran merek) menggambarkan keberadaan brand dalam

benak konsumen, yang dapat menjadi penentu dalam beberapa kategori (Durianto dkk.,

2004:6). Brand yang kuat dicerminkan oleh Brand Awareness yang tinggi dan asosiasi

merek (brand association) yang kuat dan positif (Simamora, 2003:36).

1. Brand Unaware (tidak menyadari merek) adalah tingkat paling rendah dalam piramida

Brand Awareness di mana konsumen tidak menyadari adanya suatu merek.

2. Brand Recognition (pengenalan brand) adalah tingkat minimal Brand Awareness, di

mana pengenalan suatu merek muncul lagi setelah dilakukan pengingatan kembali

lewat bantuan (aided recall).



3. Brand Recall (pengingatan kembali merek) adalah pengingatan kembali merek tanpa

bantuan (unaided recall).

4. Top of Mind (puncak pikiran) adalah merek yang disebutkan pertama kali oleh

konsumen atau yang pertama kali muncul dalam benak konsumen, atau merek tersebut

merupakan merek utama dari berbagai merek yang ada dalam benak seorang

konsumen.

Brand Awareness dibentuk oleh beberapa faktor, misalnya dengan adanya iklan dan

word of mouth. Brand Awareness mempunyai pengaruh terhadap pilihan konsumen. Hal

itu berpengaruh dalam keputusan konsumen untuk membeli suatu produk (Keller, dalam

Husni, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Hoyer & Brown (1990) menyebutkan

bahwa Brand Awareness adalah taktik pilihan yang paling umum diantara konsumen

yang belum berpengalaman dalam membuat keputusan untuk mengkonsumsi suatu

produk. Konsumen yang sadar akan keberadaan suatu produk tertentu sebagai pilihannya

mencoba untuk memilih merek yang terkenal meskipun pilihannya itu memiliki kualitas

yang lebih rendah dari pada merek lain yang juga belum diketahuinya.

Definisi-definisi para ahli mengenai Brand Awareness dapat ditarik kesimpulan

bahwa Brand Awareness merupakan tujuan umum komunikasi pemasaran, adanya Brand

Awareness yang tinggi diharapkan kapanpun kebutuhan kategori muncul, brand tersebut

akan dimunculkan kembali dari ingatan yang selanjutnya dijadikan pertimbangan

berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Brand awarenenss menunjukkan

pengetahuan konsumen terhadap eksistensi suatu brand.

1.5 Penelitian Terdahulu



Penelitian Achmad Rifqi Husni (2010) tentang Analisis pengaruh Brand Awarnness

terhadap Brand Attitude Handpone Merek Nokia (Study Kasus Pada Mahasiswa Fakultas

Ekonomi S1 Universitas Diponegoro)

Penelitian Ashari Satrio Muharam (2011) tentang Analisis pengaruh Desain Kemasan

Produk dan Daya Tarik Iklan terhadap Brand Awareness dan Dampaknya pada Minat Beli

Konsumen (Studi Pada Konsumen Susu Kental Manis Frisian Flag di Kota Semarang)

Universitas Diponegoro.

1.6 Pandangan Islam Tentang Brand Awareness

Setiap perusahaan pasti mempunyai tujuan untuk memuaskan setiap keinginan dan

harapan konsumennya. Untuk mencapai kepuasan yang diharapkan dari konsumen,

perusahaan harus bekerja keras memberikan yang terbaik kepada konsumen serta pelayanan

yang benar dan jujur terhadap keterangan-keterangan sutau produk yang dibutuhkan oleh

konsumen. Tujuannya adalah agara konsumen tidak merasa kecewa setelah memilikinya dan

transaksi yang dilakukan dalam pembelian harus berdasarkan syari’at islam, ini dapat

dijelaskan dalam ayat-ayat berikut:

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َعْن تـََرا ٍض ِمْنُكْم َوَال تـَْقتُـُلوا َأنـُْفَسُكْم يَا َأيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ
اللََّه َكاَن ِبُكْم رَِحيًما ِإنَّ 

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka
di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu. (An-Nisaa’:29)



Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam memuaskan konsumen

didalam jual beli haruslah atas dasar suka sama suka dan jangan sampai ada salah satu pihak

yang merasa dirugikan serta janganlah melakukan trnsaksi jual beli kecuali dengan jalan

perniagaan yang sudah sesuai dengan syari’at islam. Dengan melakukan jual beli atas dasar suka

sama suka tanpa ada yang merasa dirugikan maka kepuasan akan datang dengan sendirinya.

Dalam memberikan kepuasan kepada konsumen jangan sampai ada kesalahan dan

penipuan dalam jual beli tersebut karena jika ada kesalahan dan penipuan dalam transaksi jual

beli tersebut maka Allah tidak akan meridhoi pekerjaaan yang dilakukan tersebut. Allah

berfirman:

ُأولَِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُوا الضَّالَلَة بِاْلُهَدى َفَما رَِبَحْت ِتَجارَتـُُهْم َوَما َكانُوا ُمْهَتِدينَ 

Artinya:

Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung
perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. (Al-Baqarah:16)

Dari firman-firman Allah diatas dapat dijelaskan  bahwa dalam jual beli jangan ada

kesalahan terhadap keterangan yang diberikan kepada konsumen atas produk yang kita jual

karena jika terjadi kesalahan tersebut maka Allah tidak meridhoi apa yang dikerjakan tersebut.

1.7 Hipotesis

Sebagai jawaban semantara dari permasalahan yang telah dikemukakan serta untuk

menjadi landasan kerja dalam penelitian ini, maka penulis mencoba mengemukakan suatu

hipotesa sebagai berikut : “Diduga daya tarik iklan di media massa berpengaruh positif

terhadap Brand Awareness Handphone Android Merek Samsung”.



1.8 Variabel Penelitian

1. Variabel Independentt (x)

X = Daya tarik iklan di media masa

2. Variabel Dependentt (y)

Y = Brand Awareness




